
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 23 juni 2020 

Aanwezig R.W.J. Melissant-Briene;D. van Zanten;E.C.M. Kraaijeveld;J.P. van der 
Geest;R. van Doesburg;C. Bos;A. van der Sloot 

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 698836 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 16-06-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d.16-06-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677704 - 698395 

Onderwerp Raadsinformatiebrief corona nieuwsbrief 11 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de inhoud van de nieuwsbrief deel 11 voor de raad 
met inachtneming van de wijzigingen met mandaat wethouder Van der 
Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677681 - 697744 

Onderwerp Presentatie Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg I&O 2 juli 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de presentatie 
Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678292 - 698066 

Onderwerp 11e nieuwsbrief DG&J d.d. 18 juni 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de 11e nieuwsbrief van de DG&J d.d. 18 juni 
2020. 
2. Deze nieuwsbrief ter kennis te brengen van de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674968 - 697845 



Onderwerp Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid~Holland Zuid op 25 
juni 2020 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. kennis te nemen van de AB-stukken VRZHZ, d.d. 25 juni 2020 
2. kennis te nemen van de ambtelijke annotatie bij de vergaderpunten 
van de AB-vergadering VRZHZ, d.d. 25 juni 2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673547 - 695612 

Onderwerp Maatregelen Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.De 'Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040; Uitwerking maatregelen' en de 
‘Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan 2020-2023’ vast te stellen. 
2.De raad voor te stellen:  

1. Kennis te nemen van de beantwoording van de schriftelijke 
vragen en van de participatieverslagen; 

2. De ‘Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040; Uitwerking maatregelen’ 
vast te stellen; 

3. De ‘Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan 2020-2023’ vast te stellen; 
4. Eventuele financiële meevallers (als gevolg van bijvoorbeeld 

subsidies/aanbestedingsvoordelen etc.) beschikbaar te houden 
voor de ‘Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan 2020-2023’;  

5. Voor de onderzoeks-,voorbereidings- en algemene kosten (om te 
kunnen komen tot uitvoering van de in de ‘Uitvoeringsagenda 
Mobiliteitsplan 2020-2023’ genoemde projecten) voor de jaren 
2020-2022 respectievelijk € 310.000,-, € 840.000,- en € 25.000,- 
beschikbaar te stellen; 

6. Deze exploitatiekosten te dekken uit de reserve Infrastructuur;  
7. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673026 - 694396 

Onderwerp Adviesnotitie over uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst en 
kostenoverzicht 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De besluitvorming over het eventueel uitbreiden van de 
gemeentelijke monumentenlijst te laten plaatsvinden op basis 
van de resultaten van het al lopende onderzoek (najaar 2020) 

2. In het najaar 2020 te starten met het aanwijzen van gemeentelijke 
monumenten en beeldbepalende panden. 

3. De gemeenteraad via de bijgevoegde raadsinformatiebrief te 
informeren over: 
- De besluiten zoals weergegeven onder 1 en 2. 
- De adviesnotitie met kostenoverzicht van Bureau Helsdingen. 
- De mogelijkheid om de bescherming van waardevolle graven te 
regelen via de beheersverordening voor de begraafplaatsen. 

4. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat wethouder Van Zanten.  



 
 

Zaak / doc nr Z/20/676705 - 697895 

Onderwerp Presentatie Perspectiefnota 2021-2024 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Instemmen met de presentatie voor de I&O van de Perspectiefnota 
2021-2024 op donderdag 25 juni 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/683301 - 697818 

Onderwerp Raadsvragen fractie Gorcum Actief 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van de 
fractie Gorcum Actief met inachtneming van de wijzigingen. 


